MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP

WEEKBRIEF
25 juli 2020

In deze weekbrief is er minder nieuws uit eigen geloofsgemeenschap. De
vieringen op zondag en dinsdag zijn weer normaal geworden en mensen zijn
zichtbaar blij en dankbaar dat we weer samen mogen vieren. Aanmelden voor
de vieringen is nog steeds noodzakelijk. In de parochie start men met twee
gespreksgroepen, één voor veertigers en één voor vijftigers. U leest over
inspirerende heiligen; Titus Brandsma, Martha van Bethanië en Ignatius van
Loyola. En tot slot een mooie bezinning van Etty Hillesum.
De vakantieperiode is weer aangebroken. Wij wensen iedereen een heel fijne
vakantie!
Pastoraatgroep Michaël-Laurens:
Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings
Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
IN DE HEER OVERLEDEN:
Maandag 20 juli: Hendrika Theresia Ursem-Huiskes, 88 jaar.
Maandag 20 juli: Renée Theodora de Roo-Raymakers, 77 jaar. (Zie
overlijdens bericht verderop)
VIERINGEN
 Zondag 26 juli, 17e zondag door het jaar, 11.00 Eucharistieviering
Voorganger: pastor Mauricio Meneses
 Dinsdag 28 juli, 10:00 gebedsviering. Voorganger: Antoon van Gaans
 Zondag 2 augustus, 18e zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering.
Voorgangers: Jacqueline van Gaans en Antoon van Gaans
 Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze
parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze
Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
 Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering
uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.
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INTENTIES ZONDAG 26 JULI, 17E ZONDAG DOOR HET JAAR
Leen, Onny en José Gadellaa.
Wij bidden voor mevrouw Maria Oosterlaken-Geels en mevrouw Maria Antonia
Theresia van Beers-Mensing van wie wij kortgeleden afscheid hebben
genomen.
INTENTIES ZONDAG 2 AUGUSTUS, 18E ZONDAG DOOR HET JAAR
Dirk en Susanna Teunis-Sowma; Leen, Onny en José Gadellaa.
Wij bidden voor Maria Antonia Theresia van Beers-Mensing; Hendrika
Theresia Ursem-Huiskes en Renée Theodora de Roo-Raymakers van wie wij
kort geleden afscheid hebben genomen.
OPBRENGST COLLECTE:
Zondag 19 juli: € 139,75 voor onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap.
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE
GESPREKSGROEP ROND DE VEERTIG
Zo rond je veertigste hoor je niet meer tot de jongeren. Je
wordt geacht je leven een beetje op orde te hebben.
Misschien is dat jou ook wel gelukt. Maar is je leven op orde
hebben ook hetzelfde als een goed leven leiden? Goed in
de zin van waardevol en bevredigend? In de coronatijd
hebben sommigen ruim de tijd gehad om daar eens over na
te denken. Anderen kwamen juist in een ratrace terecht. In beide gevallen
kan je de behoeft hebben om er eens met anderen over te praten. Dat is
precies wat we in de gespreksgroep doen. Onze eigen ervaringen delen.
Om niet te verdwalen in de veelheid van dingen die op ons af komen
gebruiken we steeds een handreiking. Dit jaar spreken we met elkaar aan de
hand van de zoektocht van Claartje Kruijff naar een betekenisvol leven.
Claartje beschrijft in Leegte achter de dingen hoe ze op zoek ging en eigenlijk
nog steeds gaat naar antwoorden op de vragen die het leven haar stelt. Ze
verwacht geen grote antwoorden die voor de eeuwigheid vastliggen maar
geniet juist van het telkens opnieuw samen graven en zoeken.
Zin om mee te doen op de maandagavond? Meld je aan bij sarot@marthamaria.nl
Maandag 21 september, 26 oktober, 30 november, 21 december, 25 januari,
1 maart, 29 maart 26 april, 31 mei en 28 juni, steeds om 20.00 uur in De
Sleutel, te Soest.
GESPREKSGROEP VIJFTIGERS BIJBELLEZEN IN HET LICHT VAN EEN BOEK
Welke Bijbelverhalen gaan over ons, raken ons in deze tijd? In
de gespreksgroep Vijftigers, de naam zegt het al, voor mensen
ergens in de vijftig, hebben we het boek van Claartje Kruijff,
Leegte achter de dingen naast een aantal Bijbelteksten gelegd.
Soms worden de teksten door de schrijfster van dit moderne
boek (2016) aangedragen, soms zijn ze erbij gezocht. Zo is de
bijbel in gesprek met ons moderne levensgevoel.
Houd je ervan de bijbel grondig te lezen in het licht van de
actualiteit en je eigen leven dan is deze gespreksgroep wellicht
iets voor jou.
We komen bij elkaar in De Sleutel in Soest op maandagavonden van 20.0022.00 uur.
Aanmelden bij Wies Sarot (Sarot@marthamaria.nl)
Maandag 7 september, 5 oktober, 23 november, 14 december, 11 januari, 8
februari, 15 maart, 19 april, 10 mei en 14 juni.
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM
TV-MIS ZONDAG 26 JULI VANUIT HENGELO
De Eucharistieviering op tv komt zondag 26 juli
vanuit de St. Lambertusbasiliek in Hengelo (Ov.,
parochie De Goede Herder). Celebrant is pastoor
Marc Oortman. Met hem is ook het voorafgaande
Geloofsgesprek, opgenomen bij landgoed Twickel
in Delden. Het is de laatste TV-Mis voor Oortman,
omdat hij is benoemd tot pastoor van de H.
Gabriëlparochie.
In de programma-aankondiging van het Geloofsgesprek schrijft presentator
Leo Fijen: “Jarenlang was Marc Oortman het gezicht van de televisieviering
vanuit de Lambertusbasiliek in Hengelo. Hij vertrekt naar de Achterhoek en
neemt dus afscheid. Met zijn fotocamera laat hij de mooiste plekjes van
Twente zien en in de stilte van de schepping kijkt hij terug op deze mooie
jaren als herder in Twente. Een kanjer van een pastoor, een topper in
organiseren, een genieter van het goede leven, een bezieler van jongeren en
nieuwe katholieken. Marc Oortman is het allemaal en zo veel meer, want hij is
ook de advocaat onder de priesters, een late roeping die het beste in hem
naar boven haalde en zijn hart liet spreken voor God. Deze bijzondere
priester heeft jaren achtereen de Lambertusbasiliek en Twente een gezicht
gegeven op de zondagochtend van de KRO.”
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HEILIGEN
Titus (gedoopt Anno Sjoerd) Brandsma o.carm.,
Oegeklooster, 23 februari 1881 - Dachau, Duitsland 26
juli 1942; kloosterling & martelaar;.
Feest † 26 & 27 juli.
Anno Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in
de buurt van de Friese stad Bolsward. In 1898 trad hij
in bij de Karmelieten en kreeg de kloosternaam Titus.
Zijn priesterwijding volgde in 1905.
Tussen 1906 en 1909 studeerde hij aan de Pontificia
Università Gregoriana in Rome waar hij promoveerde
tot doctor in de wijsbegeerte. Aanvankelijk werd hij
docent filosofie, sociologie en kerkgeschiedenis aan de Karmelietenopleiding
in Oss en in 1923 hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. Hier richtte hij het Instituut voor Nederlandse
mystiek op en vertaalde met anderen de werken van de heilige Theresia van
Avila in vier delen.
Wegens zijn verzet tegen de Duitsers werd hij gearresteerd: hij had NSBpropaganda in de katholieke media verboden. Via de strafgevangenis in
Scheveningen en kamp Amersfoort kwam hij uiteindelijk in het gevreesde
concentratiekamp Dachau terecht. Daar stierf hij de dood van een heilige.
Hij werd als martelaar zalig verklaard in 1985.
Elk jaar wordt er in Nijmegen ter ere van hem een bedevaart gehouden.

Martha van Bethanië, Palestina / Tarascon(?),
Frankrijk; volgelinge van Jezus; † ca 80.
Feest 29 juli.
Zij was de zuster van Lazarus en Maria, die in de
traditie vaak wordt vereenzelvigd met Maria
Magdalena. Martha was de gastvrouw, die zich over
van alles zorgen maakte, zoals van haar wordt verteld
in Lukas 10,38-42 en Johannes 11.
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Ignatius (ook Iñigo) van Loyola, Rome, Italië; ordestichter & mysticus; †
1556.
Feest 20 mei (Pamplona: herdenking
verwonding 1521) & 31 juli.
Ignatius van Loyola was van Baskische adel.
Zijn opvoeding was navenant. Tijdens een slag
bij de stad Pamplona in 1521 werd hij door
een vijandige kogel in de knie getroffen. Op
dat moment was hij dertig jaar oud. Tijdens
zijn verpleging in het stamslot te Loyola begon
hij uit pure verveling de twee enige boekjes te
lezen die er in het huis te vinden waren: een levensbeschrijving van Jezus, en
een bundeltje heiligenlevens. De lezing en de verwerking van wat deze
literatuur bij hem losmaakt, wordt de aanleiding om zijn leven radicaal te
veranderen. Hij brak voorgoed met zijn milieu en zijn familie, verliet het
ouderlijk slot en wilde alleen nog ‘soldaat van Christus’ zijn.
Na zijn genezing trok hij zich terug in de eenzaamheid, om nog veel meer
gebedservaring op te doen. God had hem op zijn ziekbed door de innerlijke
bewegingen van troost en dorheid de eerste lessen in onderscheiding der
geesten en gebed bijgebracht. Hij zou dat ook in het vervolg blijven doen.
Ignatius hield nauwgezet notitie bij van wat hij in zijn gebed doormaakte. Uit
die aantekening is zijn handleiding voor het begeleiden van bidders gegroeid:
de "Geestelijke Oefeningen".
Daarin legt Ignatius achtereenvolgens de nadruk op het ordenen van je leven,
vervolgens op de navolging van Christus door punctueel de evangelieverhalen
te overwegen, te proeven en te smaken; en tenslotte op het vermogen om in
alle dingen Gods liefde te zoeken en te vinden.
Op zijn veertigste zette hij zich nog aan een theologiestudie te Parijs om
beter onderlegd te zijn in het geven van de Geestelijke Oefeningen. Aan de
universiteit probeerde hij met behulp van zijn gebedsmethode studenten te
winnen voor Christus.
In 1534 legden de eerste paters de geloften af om daarmee te symboliseren,
dat ze zich met al hun vermogens zouden inzetten om mensen voor Christus
te winnen. In 1540 werd de Orde officieel door de paus goedgekeurd. Het
bijzondere was, dat de paus de onvoorwaardelijke volmacht kreeg om de
leden ervan daarheen te sturen, waar hij, als plaatsbekleder van Christus,
meende ze het meest nodig te hebben.
Zijn grafschrift luidt: "Voor hem was het kleinste niet te klein en het grootste
niet te groot."
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BEZINNING
Zin in deze serre en een lichte wind door de witte jasmijn. O ja, die jasmijn.
Hoe is het toch mogelijk mijn God, ze staat daar ingeklemd tussen de
verveloze muur van de achterburen en de garage. Tussen dat grauw en dat
modderige donker is ze zo stralend, zo ongerept, zo uitbundig en zo teer, een
overmoedige jonge bruid, verdwaald in een achterbuurt. Ik begrijp niets van
die jasmijn. Dat hoef je ook niet te begrijpen. Men kan in deze twintigste
eeuw nog best in wonderen geloven. Dit is een wonder. En ik geloof in God,
ook als de luizen me binnenkort hebben opgevreten in Polen. Die jasmijn, ik
ben sprakeloos over die jasmijn. Ze staat er al heel lang, maar nu pas begin
ik sprakeloos over haar te worden.
Etty Hillesum, Dagboek.
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AFSLUITER

De meeste nieuwkomers lijken niet in staat tot een gesprek. Ze staren alleen
maar wanhopig naar hun handen.
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